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До кінця року волинський госпо-
дарник Андрій Турак на базі свого 
підприємства, що у селі Угринів 
Горохівського району, планує роз-
горнути діяльність переробного 
молочного міні-заводу. Надоєне 
молоко потраплятиме на пере-
робку одразу після охолодження, а 
головне — воно не контактуватиме 
з зовнішнім середовищем і люд-
ськими руками.

Відомо, що в Україні переробни-
ки молока не задовольняють достат-
ньою мірою потребу населення в 
молоці. При річній нормі в 380 кіло-
грамів на одну особу фактично при-
падає лише 212 кілограмів, що на 44 
відсотки менше від потреби. 

Власник приватно-орендного 
сільгосппідприємства ім. Шевчен-
ка Андрій Турак каже, що достатня 
пропозиція молокопродуктів у роз-
дрібній мережі є умовною, оскільки 
ціни, що існують, не відповідають 
рівню купівельної спроможності 
споживачів. 

— Наповнення ринку якісним 
молоком за доступною ціною мож-
на досягти шляхом будівництва су-
часних міні-заводів. Оптимальний 
варіант — коли завод діятиме при 
агропідприємстві з розвиненим мо-
лочним скотарством. У нас на Воли-
ні ще як-не-як збереглося тваринни-
цтво, і переробні підприємства цим 
зловживають, платять по три гривні 
за літр, тоді як у східних регіонах 
України ціна — 3,8 гривні. Через це 
при тих об’ємах молока, яке виро-
бляє, наприклад, моє підприємство, 

сума збитків складає більше трьох 
мільйонів гривень щороку.

Саме тому, за словами Андрія 
Антоновича, виникла ідея створити 
міні-завод: молоко надоїли, відпра-
вили на переробку та реалізували. 
Повний цикл. А головне — без усі-
ляких посередників.

Зі слів Андрія Антоновича, при-
міщення для заводу, площею 300 кв. 
м, наразі в стадії ремонту, неподалік 
ферми, що зручно для транспорту-
вання молока. Заплановано, що його 
поділять на виробничі й обслугову-
ючі дільниці. Зокрема, для прийому 
та резервування молока, а також ви-
робництва продукції з незбираного 
молока. Молоко проходитиме всі 
етапи обробки: розлив, пастериза-
цію, нормалізацію жирності, паку-
вання. Спочатку на заводі випуска-
тимуть молоко марки «Угринівське», 
згодом — сметану, вершки та кефір.

На обладнанні Андрій Турак еко-
номити не збирається, оскільки пла-
нує за добу переробляти до 20 тонн 
молока. Це чималі потужності, тож 
і техніка повинна бути солідною. 
За словами керівника господарства, 
договір про забезпечення облад-
нанням укладений з ізраїльською 
фірмою «TESSA I.E.C. Group LTD». 
Його вартість потягне на півмільйо-

на доларів. Але Андрій Антонович 
переконаний, що перспективи варті 
таких затрат.

На початку втілення цього пі-
лотного проекту угринівське молоко 
планують постачати до бюджетних 
закладів: шкіл, лікарень, дитячих са-
дочків, інтернатів, підприємств гро-
мадського харчування, а потому — і 
до прилавків магазинів. 

Сьогодні, як зауважив господар-
ник, практично все молоко, яке нині 
стоїть на прилавках магазинів, є по-
рошковим. 

— Переробники його влітку су-
шать, а взимку продають як свіже. 
За моїми підрахунками, угринівське 
молоко включно з доставкою та пере-
робкою можна продавати і по шість 
гривень, і на кілька десятків копійок 
менше. Але воно буде якісним.

У бізнес-плані проекту міні-
заводу вказано, що з огляду на ситу-
ацію, яка склалася на ринку молоко-
продуктів, оптово-відпускні ціни на 
молоко 3,2% жирності становити-
муть 6 гривень, кефір — 7,5 гривні, 
сметану 20% — 13,5 гривні за кіло.

Керівник ПОСП ім. Шевченка 
сподівається, що ідею вдасться вті-
лити вже до кінця цього року, орієн-
товно у вересні-жовтні.

Ірина КОСТЮК
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Події

Україна має запас деревини 
на триста років 
Україна володіє запасом деревини обсягом 1 млрд. 800 млн. 
кубометрів. Про це повідомив голова Державного агентства 
лісових ресурсів України Віктор Сівець, пише прес-служба 
Держлісагентства. «Щороку Україна проводить заготівлю 15 
мільйонів кубометрів деревини. Тому запас, яким володіє 
країна, — це запас на триста років. Але потрібно зробити 
наголос, що це при умові, якщо не будуть висаджуватися 
нові насадження на місцях зрубів», — зауважив Сівець. 
«Площі нових лісів щороку будуть збільшуватися», — під-
сумував Віктор Сівець.

На державній службі 
працюватимуть лише 
безпартійні?
Президент Віктор Янукович хоче заборонити 
державним службовцям бути членами політичних 
партій. Відповідна пропозиція є в законопроекті 
«Про державну службу». Крім того, глава держави 
пропонує внести зміни до закону «Про відпустки». 
Зокрема, надавати кандидатам на виборні посади 
обов’язкові відпустки без збереження заробітної 
плати на період виборчого процесу.

97
стільки кримінальних справ 
із початку року порушили 
правоохоронні органи сто-
совно працівників органів 
Державної податкової служ-
би, у тому числі три справи 
про одержання хабара.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

При голові Волинської облас-
ної ради створили Коорди-

наційну раду з питань місцевого 
самоврядування. До складу цього 
дорадчого органу, який збирати-
меться принаймні раз на квартал, 
увійшли голови районних рад і 
міст обласного значення.

На першому засіданні керів-
ники районів і міст обговорювали 
Концепцію реформування місце-
вого самоврядування, що подана 
на розгляд Кабміну Асоціацією го-
лів обласних і районних рад. Над 
цією програмою працювали два 
місяці.

— Розгляд змін до закону про 
місцеве самоврядування у Верхо-
вній Раді заплановано на грудень 
цього року, — повідомив голова 
Волиньради Володимир Войто-
вич. — Повноваження обласних 
і районних рад необхідно розши-
рювати. На рівні райрад не форму-
ються виконавчі органи, бо в них 
нема такого права. Хоча є досвід 
виконкомів у містах. До 90% пи-
тань життя громади вирішують 
саме вони.

Головне ж, за словами Володи-
мира Войтовича, забезпечити фі-

нансову самостійність органів міс-
цевого самоврядування, аби вони 
могли повністю задовольняти ін-
тереси територіальних громад

— 60%, а подекуди і 100% по-
датків мають залишатися на міс-
цях, — озвучив ключовий пункт 
Концепції реформування голова 
облради. — Навіть зміни до По-
даткового кодексу й інших фінан-
сових законів не забезпечили такої 
самодостатності. Ми залежимо від 
центральної влади. Приклад — по-
даток із власників автотранспорту. 
Минулого року на Волині зібрали 
78 мільйонів цього податку, які 
пішли на ремонт комунальних до-
ріг. Цьогоріч цей ресурс забрали. 
Кошти на ремонтування доріг ви-
ділятимуть у вигляді субвенцій із 
держбюджету кількома траншами.

До 20 квітня Володимир Вой-
тович зобов’язав голів райрад і 
міст створити координаційні ради 
з питань місцевого самовряду-
вання. Вони мають вносити свої 
пропозиції в концепцію рефор-
мування регіональної влади, які 
перенаправлятимуть у Кабмін і 
парламент.

Ольга ЮЗЕПЧУК

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

ФІНАНСОВІ «ІГРИ» 

Луцький ВАТ «Хліб» платить 
народному депутату півмільйона 
гривень щомісяця

Антимонопольники з’ясували, 
чому подорожчав хліб ви-

робництва одного з найбільших 
підприємств області ВАТ «Хліб». 
Виявилося, що його керівництво 
в кінці минулого року уклало до-
говір із київським бізнесменом, 
народним депутатом Юрієм Трин-
дюком про товарний знак. 

Іншими словами, товариство 
використовуватиме товарну атри-
бутику «Цар хліба», а підприємцю 
натомість сплачуватиме аж 500 
тисяч гривень щомісяця. Про це 
повідомив у понеділок на опера-
тивній нараді голова ОДА Борис 
Клімчук.

Такі домовленості спричинили 
подорожчання буханки хліба на 24 
копійки.

— 28 грудня між громадянином 
Триндюком Юрієм Григоровичем і 
товариством було укладено два лі-
цензійні договори про товарний 
знак. Усе поки ще нормально. За 
договором товариство зобов’язане 
виплачувати Триндюку 500 ти-
сяч гривень у місяць за товарний 
знак номер два. А що, є ще номер 
один? У витрати по сплаті цього 
зобов’язання були включені й ви-
трати затрат на збут. У середньому 
зазначені витрати, за розрахунка-
ми антимонопольників, складають 
24 копійки на буханці хліба, — за-
значив Борис Петрович.

Крім того, за півмільйона 
гривень, вочевидь, нардеп вирі-
шив стати на захист своїх, так би 

мовити, хлібних «спонсорів» від 
обласних чиновників. Під час на-
ради Борис Клімчук зачитав ури-
вок із листа від Юрія Триндюка, 
в якому висловлюється обурення 
працівників ВАТ «Хліб» щодо не-
коректних висловлювань із боку 
керівників області. На що Клімчук 
відреагував зважено та жартома 
припустив, що, можливо, втрачає 
свій дипломатичний хист. 

— І це після того, як за ці три 
місяці вони розжилися на півто-
ра мільйона гривень?! — наголо-
сив пан Клімчук. — У цій ситуації 
погано спрацювали всі служби, 
дозволили залізти в кишеню до 
пенсіонерів. На що дивилися ціно-
вики? Без підпису Куйбіди (Тарас 
Куйбіда, начальник обласної ці-
нової інспекції, — ред.) договір не 
відбувся б.

До слова, з початку року ВАТ 
«Хліб» уже двічі підвищувало ціну 
масових сортів хліба. Його дирек-
тор Антоніна Остапова поясню-
вала це тим, що підприємство не 
може працювати собі у збиток. 

Якщо пекарня є однією з по-
тужних в області, є відомою для 
населення, постає питання, для 
чого випускати продукцію ще й 
під іншим торговим знаком? Борис 
Клімчук доручив своєму заступ-
нику Віталію Карпюку розібрати-
ся з цієї ситуацією та врегулювати 
ціну хліба «без «Царя».

Ірина КОСТЮК

ПРИРОДНА ЗАГРОЗА 

Волинь як не затоплюється, 
то горить 

Загрози підтоплень на Волині 
нема. Натомість актуальним 

стає запобігання пожежам тор-
фовищ і лісів. Про це говорили в 
понеділок на оперативній нараді в 
голови облдержадміністрації Бо-
риса Клімчука.

«Ще місяць тому ми говорили 
про підтоплення, а нині в нас інша 
проблема — горять сухостої», — 
зазначив він.

Начальник головного управ-
ління МНС у Волинській області 
Володимир Грушовінчук повідо-
мив, що за фактами підпалу трави 
працівники екологічної служби 
вже притягнули до відповідаль-
ності 26 громадян. «Ми постійно 
проводимо роз’яснювальну робо-
ту з населенням, розповсюджуємо 
інформаційні листівки», — зазна-
чив він

А от ситуація з підтопленням 
населених пунктів стабілізувалася. 
Володимир Грушовінчук каже, що 

проблем в області немає: «Рівень 
води у річках стабілізувався та йде 
тенденція до її зниження».

Отже, водогосподарники за-
криватимуть шлюзи меліоратив-
них каналів, аби зберегти вологу 
у ґрунті на час весняної посівної 
кампанії.

Андрій Турак:

Андрій Турак

Доїльний цех угринівського господарства

ПОГОДА 

У західних областях 31 берез-
ня хмарно, дощитиме. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+4...+6°C, вдень буде +8...+12°C. 
1 квітня очікується хмарність 
та опади. Вночі +5...+10°C, вдень 
+10...+12°C 2 квітня перемінна 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +5...+10°C, вдень +15...+20°C. 

У північних регіонах 31 бе-
резня очікується хмарність, йти-
ме дощ. Нічна температура стано-
витиме +2...+5°C, денна +9...+13°C. 
1 квітня буде хмарно, очікуються 
опади. Вночі +4...+8°C, вдень 
+8...+13°C. 2 квітня хмарність, 
опадів не передбачається. Тем-
пература вночі +8...+11°C, вдень 
+10...+13°C. 

У Києві 31 березня очіку-
ється хмарність, невеликий дощ. 
Температура вночі становитиме 
+3...+6°C, вдень +10...+15°C. 1 
квітня хмарно, опади у вигляді 

дощу. Температура повітря вночі 
становитиме +7…+11°C, вдень 
+11...+16°C. 2 квітня хмарно, 
без опадів. Нічна температура 
+8…+12°C, денна становитиме 
+12...+17°C.

У східних регіонах 31 берез-
ня невелика хмарність, без опадів. 
Вночі +1...+3°C, вдень +7…+13°C. 
1 квітня хмарно з проясненням, 
без опадів. Нічна температура 
становитиме +4...+6°C, денна 
+9...+16°C. 2 квітня буде хмарно, 
опадів не очікується. Температура 
вночі +5...+9°C, вдень +9...+14°C.

У південних областях 31 бе-
резня хмарно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі  +3...+5°C, 
вдень +10...+16°C. 1квітня буде 
хмарно з проясненнями, сухо. Вно-
чі +6...+11°C, вдень +12...+18°C. 2 
квітня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Нічна температура 
+7...+12°C, денна +12...+18°C. 

Податкова скасувала 
щомісячні пусті 
декларації

Підприємці, які не мають найма-
них працівників і не нарахову-

ють доходів фізособам, можуть не 
подавати декларацію про податок із 
доходів фізичних осіб.

Інформація про це розміщена на 
сайті Державної податкової служби 
України з посиланням на листи голо-
ви ДПСУ Віталія Захарченка. У листі 
Захарченка говориться: щоб уник-
нути додаткового навантаження 
на платників податків і тимчасових 
витрат, пов’язаних із заповненням і 
поданням звітності в подальшому, 
податкові агенти, які не мають на-
йманих працівників і не проводять 
нарахування (виплату) доходів фі-
зособам у звітному місяці, можуть 
не подавати до податкового органу 
таку декларацію за відповідний звіт-
ний період. 

Ця норма буде діяти до внесен-
ня відповідних змін до Податково-
го кодексу України або прийняття 
нових нормативно-правових актів. 
Податкова не буде штрафувати під-
приємців, які порушили терміни по-
дачі декларації з податку на доходи 
фізичних осіб за січень і лютий 2011 
року.

Обласна та районні ради Волині 
хочуть мати виконкоми 

Наповнити ринок якісним молоком можна 
шляхом будівництва сучасних міні-заводів


